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Grozījums Nr. 375
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis paziņo Komisijai 
maksimālo saturu, ko tās nosaka citām 
cigarešu emisijām un tabakas 
izstrādājumu, kas nav cigaretes, emisijām. 
Ņemot vērā starptautiski pieņemtos 
standartus, ja tādi ir, un pamatojoties uz 
zinātniskiem pierādījumiem un 
dalībvalstu paziņoto maksimālo saturu, 
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus 
aktus saskaņā ar 22. pantu, lai pieņemtu 
un pielāgotu citu cigarešu emisiju 
maksimālo saturu un citu tabakas 
izstrādājumu, kuri nav cigaretes, emisiju 
saturu, kas ievērojami palielina tabakas 
izstrādājumu toksisko vai atkarību 
izraisošo iedarbību, pārsniedzot 
toksicitātes un spējas izraisīt atkarību 
robežvērtības, kuras izriet no 1. punktā 
noteiktā darvas, nikotīna un oglekļa 
monoksīda satura.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 376
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis paziņo Komisijai 
maksimālo saturu, ko tās nosaka citām 
cigarešu emisijām un tabakas 
izstrādājumu, kas nav cigaretes, emisijām. 
Ņemot vērā starptautiski pieņemtos 
standartus, ja tādi ir, un pamatojoties uz 

svītrots
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zinātniskiem pierādījumiem un 
dalībvalstu paziņoto maksimālo saturu, 
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus 
aktus saskaņā ar 22. pantu, lai pieņemtu 
un pielāgotu citu cigarešu emisiju 
maksimālo saturu un citu tabakas 
izstrādājumu, kuri nav cigaretes, emisiju 
saturu, kas ievērojami palielina tabakas 
izstrādājumu toksisko vai atkarību 
izraisošo iedarbību, pārsniedzot 
toksicitātes un spējas izraisīt atkarību 
robežvērtības, kuras izriet no 1. punktā 
noteiktā darvas, nikotīna un oglekļa 
monoksīda satura.

Or. en

Pamatojums

Visi šajā direktīvā pieņemtie lēmumi ir lielā mērā politiski lēmumi. Jebkādas izmaiņas ir 
jāveic saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru.

Grozījums Nr. 377
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis paziņo Komisijai 
maksimālo saturu, ko tās nosaka citām 
cigarešu emisijām un tabakas 
izstrādājumu, kas nav cigaretes, emisijām. 
Ņemot vērā starptautiski pieņemtos 
standartus, ja tādi ir, un pamatojoties uz 
zinātniskiem pierādījumiem un 
dalībvalstu paziņoto maksimālo saturu, 
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus 
aktus saskaņā ar 22. pantu, lai pieņemtu 
un pielāgotu citu cigarešu emisiju 
maksimālo saturu un citu tabakas 
izstrādājumu, kuri nav cigaretes, emisiju 
saturu, kas ievērojami palielina tabakas 
izstrādājumu toksisko vai atkarību 
izraisošo iedarbību, pārsniedzot 

svītrots
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toksicitātes un spējas izraisīt atkarību 
robežvērtības, kuras izriet no 1. punktā 
noteiktā darvas, nikotīna un oglekļa 
monoksīda satura.

Or. cs

Grozījums Nr. 378
Sergej Kozlík

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis paziņo Komisijai 
maksimālo saturu, ko tās nosaka citām 
cigarešu emisijām un tabakas 
izstrādājumu, kas nav cigaretes, emisijām. 
Ņemot vērā starptautiski pieņemtos 
standartus, ja tādi ir, un pamatojoties uz 
zinātniskiem pierādījumiem un 
dalībvalstu paziņoto maksimālo saturu, 
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus 
aktus saskaņā ar 22. pantu, lai pieņemtu 
un pielāgotu citu cigarešu emisiju 
maksimālo saturu un citu tabakas 
izstrādājumu, kuri nav cigaretes, emisiju 
saturu, kas ievērojami palielina tabakas 
izstrādājumu toksisko vai atkarību 
izraisošo iedarbību, pārsniedzot 
toksicitātes un spējas izraisīt atkarību 
robežvērtības, kuras izriet no 1. punktā 
noteiktā darvas, nikotīna un oglekļa 
monoksīda satura.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 379
Eleni Theocharous

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis paziņo Komisijai 
maksimālo saturu, ko tās nosaka citām 
cigarešu emisijām un tabakas
izstrādājumu, kas nav cigaretes, emisijām. 
Ņemot vērā starptautiski pieņemtos 
standartus, ja tādi ir, un pamatojoties uz 
zinātniskiem pierādījumiem un 
dalībvalstu paziņoto maksimālo saturu, 
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus 
aktus saskaņā ar 22. pantu, lai pieņemtu 
un pielāgotu citu cigarešu emisiju 
maksimālo saturu un citu tabakas 
izstrādājumu, kuri nav cigaretes, emisiju 
saturu, kas ievērojami palielina tabakas 
izstrādājumu toksisko vai atkarību 
izraisošo iedarbību, pārsniedzot 
toksicitātes un spējas izraisīt atkarību 
robežvērtības, kuras izriet no 1. punktā 
noteiktā darvas, nikotīna un oglekļa 
monoksīda satura.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 380
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis paziņo Komisijai 
maksimālo saturu, ko tās nosaka citām 
cigarešu emisijām un tabakas 
izstrādājumu, kas nav cigaretes, emisijām. 
Ņemot vērā starptautiski pieņemtos 
standartus, ja tādi ir, un pamatojoties uz 
zinātniskiem pierādījumiem un 
dalībvalstu paziņoto maksimālo saturu, 
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus 
aktus saskaņā ar 22. pantu, lai pieņemtu 
un pielāgotu citu cigarešu emisiju 
maksimālo saturu un citu tabakas 

svītrots
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izstrādājumu, kuri nav cigaretes, emisiju 
saturu, kas ievērojami palielina tabakas 
izstrādājumu toksisko vai atkarību 
izraisošo iedarbību, pārsniedzot 
toksicitātes un spējas izraisīt atkarību 
robežvērtības, kuras izriet no 1. punktā 
noteiktā darvas, nikotīna un oglekļa 
monoksīda satura.

Or. en

Pamatojums

Šī ir būtiska direktīvas norma, tāpēc tās izpildei nevajadzētu būt saistītai ar Komisijai 
piešķirtajām pilnvarām.

Grozījums Nr. 381
Erik Bánki

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis paziņo Komisijai 
maksimālo saturu, ko tās nosaka citām 
cigarešu emisijām un tabakas 
izstrādājumu, kas nav cigaretes, emisijām. 
Ņemot vērā starptautiski pieņemtos 
standartus, ja tādi ir, un pamatojoties uz 
zinātniskiem pierādījumiem un 
dalībvalstu paziņoto maksimālo saturu, 
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus 
aktus saskaņā ar 22. pantu, lai pieņemtu 
un pielāgotu citu cigarešu emisiju 
maksimālo saturu un citu tabakas 
izstrādājumu, kuri nav cigaretes, emisiju 
saturu, kas ievērojami palielina tabakas 
izstrādājumu toksisko vai atkarību 
izraisošo iedarbību, pārsniedzot 
toksicitātes un spējas izraisīt atkarību 
robežvērtības, kuras izriet no 1. punktā 
noteiktā darvas, nikotīna un oglekļa 
monoksīda satura.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Ja Komisija būs pilnvarota pieņemt deleģētus aktus attiecībā uz maksimālo saturu, tā varētu
vienpusēji un būtiski mainīt direktīvu, tāpēc būtu labāk, ja jebkādas turpmākas maksimālā 
satura izmaiņas tiktu pieņemtas saskaņā ar koplēmuma procedūru.

Grozījums Nr. 382
Martin Callanan

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis paziņo Komisijai 
maksimālo saturu, ko tās nosaka citām 
cigarešu emisijām un tabakas 
izstrādājumu, kas nav cigaretes, emisijām. 
Ņemot vērā starptautiski pieņemtos 
standartus, ja tādi ir, un pamatojoties uz 
zinātniskiem pierādījumiem un 
dalībvalstu paziņoto maksimālo saturu, 
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus 
aktus saskaņā ar 22. pantu, lai pieņemtu 
un pielāgotu citu cigarešu emisiju 
maksimālo saturu un citu tabakas 
izstrādājumu, kuri nav cigaretes, emisiju 
saturu, kas ievērojami palielina tabakas 
izstrādājumu toksisko vai atkarību 
izraisošo iedarbību, pārsniedzot 
toksicitātes un spējas izraisīt atkarību 
robežvērtības, kuras izriet no 1. punktā 
noteiktā darvas, nikotīna un oglekļa 
monoksīda satura.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 3. panta 3. punkts ietver būtiskus tās elementus, tāpēc deleģēto aktu darbības joma 
uz tiem neattiecas.

Grozījums Nr. 383
Christel Schaldemose
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Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis paziņo Komisijai 
maksimālo saturu, ko tās nosaka citām 
cigarešu emisijām un tabakas 
izstrādājumu, kas nav cigaretes, emisijām. 
Ņemot vērā starptautiski pieņemtos 
standartus, ja tādi ir, un pamatojoties uz 
zinātniskiem pierādījumiem un 
dalībvalstu paziņoto maksimālo saturu, 
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus 
aktus saskaņā ar 22. pantu, lai pieņemtu 
un pielāgotu citu cigarešu emisiju 
maksimālo saturu un citu tabakas 
izstrādājumu, kuri nav cigaretes, emisiju 
saturu, kas ievērojami palielina tabakas 
izstrādājumu toksisko vai atkarību 
izraisošo iedarbību, pārsniedzot 
toksicitātes un spējas izraisīt atkarību 
robežvērtības, kuras izriet no 1. punktā 
noteiktā darvas, nikotīna un oglekļa 
monoksīda satura.

svītrots

Or. da

Grozījums Nr. 384
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis paziņo Komisijai 
maksimālo saturu, ko tās nosaka citām 
cigarešu emisijām un tabakas izstrādājumu, 
kas nav cigaretes, emisijām. Ņemot vērā 
starptautiski pieņemtos standartus, ja tādi 
ir, un pamatojoties uz zinātniskiem 
pierādījumiem un dalībvalstu paziņoto 
maksimālo saturu, Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 
22. pantu, lai pieņemtu un pielāgotu citu 

3. Dalībvalstis paziņo Komisijai 
maksimālo saturu, ko tās nosaka citām 
cigarešu emisijām un tabakas izstrādājumu, 
kas nav cigaretes, emisijām.



PE510.714v01-00 10/66 AM\935757LV.doc

LV

cigarešu emisiju maksimālo saturu un 
citu tabakas izstrādājumu, kuri nav 
cigaretes, emisiju saturu, kas ievērojami 
palielina tabakas izstrādājumu toksisko 
vai atkarību izraisošo iedarbību, 
pārsniedzot toksicitātes un spējas izraisīt 
atkarību robežvērtības, kuras izriet no 
1. punktā noteiktā darvas, nikotīna un 
oglekļa monoksīda satura.

Or. de

Pamatojums

Maksimālā satura noteikšana tabakas izstrādājumu emisijām ir svarīgs šīs direktīvas 
elements, tāpēc tas ir jānosaka abām likumdevējām iestādēm, nevis Komisijai ar deleģētiem 
aktiem.

Grozījums Nr. 385
Renate Sommer

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis paziņo Komisijai 
maksimālo saturu, ko tās nosaka citām 
cigarešu emisijām un tabakas izstrādājumu, 
kas nav cigaretes, emisijām. Ņemot vērā 
starptautiski pieņemtos standartus, ja tādi 
ir, un pamatojoties uz zinātniskiem 
pierādījumiem un dalībvalstu paziņoto 
maksimālo saturu, Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 
22. pantu, lai pieņemtu un pielāgotu citu 
cigarešu emisiju maksimālo saturu un 
citu tabakas izstrādājumu, kuri nav 
cigaretes, emisiju saturu, kas ievērojami 
palielina tabakas izstrādājumu toksisko 
vai atkarību izraisošo iedarbību, 
pārsniedzot toksicitātes un spējas izraisīt 
atkarību robežvērtības, kuras izriet no 
1. punktā noteiktā darvas, nikotīna un 
oglekļa monoksīda satura.

3. Dalībvalstis paziņo Komisijai 
maksimālo saturu, ko tās nosaka citām 
cigarešu emisijām un tabakas izstrādājumu, 
kas nav cigaretes, emisijām.
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Or. de

Grozījums Nr. 386
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Giovanni La 
Via, Roberta Angelilli

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis paziņo Komisijai 
maksimālo saturu, ko tās nosaka citām 
cigarešu emisijām un tabakas izstrādājumu, 
kas nav cigaretes, emisijām. Ņemot vērā 
starptautiski pieņemtos standartus, ja tādi 
ir, un pamatojoties uz zinātniskiem 
pierādījumiem un dalībvalstu paziņoto 
maksimālo saturu, Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 
22. pantu, lai pieņemtu un pielāgotu citu 
cigarešu emisiju maksimālo saturu un 
citu tabakas izstrādājumu, kuri nav 
cigaretes, emisiju saturu, kas ievērojami 
palielina tabakas izstrādājumu toksisko 
vai atkarību izraisošo iedarbību, 
pārsniedzot toksicitātes un spējas izraisīt 
atkarību robežvērtības, kuras izriet no 
1. punktā noteiktā darvas, nikotīna un 
oglekļa monoksīda satura.

3. Dalībvalstis paziņo Komisijai 
maksimālo saturu, ko tās nosaka citām 
cigarešu emisijām un tabakas izstrādājumu, 
kas nav cigaretes, emisijām.

Or. it

Pamatojums

Attiecībā uz direktīvas būtiskajiem aspektiem būtu vēlams izmantot parasto likumdošanas 
procedūru.

Grozījums Nr. 387
Ewald Stadler

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis paziņo Komisijai 
maksimālo saturu, ko tās nosaka citām 
cigarešu emisijām un tabakas izstrādājumu, 
kas nav cigaretes, emisijām. Ņemot vērā 
starptautiski pieņemtos standartus, ja tādi 
ir, un pamatojoties uz zinātniskiem 
pierādījumiem un dalībvalstu paziņoto 
maksimālo saturu, Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 
22. pantu, lai pieņemtu un pielāgotu citu 
cigarešu emisiju maksimālo saturu un 
citu tabakas izstrādājumu, kuri nav 
cigaretes, emisiju saturu, kas ievērojami 
palielina tabakas izstrādājumu toksisko 
vai atkarību izraisošo iedarbību, 
pārsniedzot toksicitātes un spējas izraisīt 
atkarību robežvērtības, kuras izriet no 
1. punktā noteiktā darvas, nikotīna un 
oglekļa monoksīda satura.

3. Dalībvalstis paziņo Komisijai 
maksimālo saturu, ko tās nosaka citām 
cigarešu emisijām un tabakas izstrādājumu, 
kas nav cigaretes, emisijām.

Or. de

Grozījums Nr. 388
Andrés Perelló Rodríguez

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis paziņo Komisijai 
maksimālo saturu, ko tās nosaka citām 
cigarešu emisijām un tabakas izstrādājumu, 
kas nav cigaretes, emisijām. Ņemot vērā 
starptautiski pieņemtos standartus, ja tādi 
ir, un pamatojoties uz zinātniskiem 
pierādījumiem un dalībvalstu paziņoto 
maksimālo saturu, Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 
22. pantu, lai pieņemtu un pielāgotu citu 
cigarešu emisiju maksimālo saturu un 
citu tabakas izstrādājumu, kuri nav 
cigaretes, emisiju saturu, kas ievērojami 

3. Dalībvalstis paziņo Komisijai 
maksimālo saturu, ko tās nosaka citām 
cigarešu emisijām un tabakas izstrādājumu, 
kas nav cigaretes, emisijām.
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palielina tabakas izstrādājumu toksisko 
vai atkarību izraisošo iedarbību, 
pārsniedzot toksicitātes un spējas izraisīt 
atkarību robežvērtības, kuras izriet no 
1. punktā noteiktā darvas, nikotīna un 
oglekļa monoksīda satura.

Or. es

Pamatojums

Emisiju maksimālā satura pielāgošanu nevar uzskatīt par vienkāršu tehnisku jautājumu, kas 
jārisina ar deleģētiem aktiem.

Grozījums Nr. 389
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis paziņo Komisijai 
maksimālo saturu, ko tās nosaka citām 
cigarešu emisijām un tabakas izstrādājumu, 
kas nav cigaretes, emisijām. Ņemot vērā 
starptautiski pieņemtos standartus, ja tādi 
ir, un pamatojoties uz zinātniskiem 
pierādījumiem un dalībvalstu paziņoto 
maksimālo saturu, Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 
22. pantu, lai pieņemtu un pielāgotu citu 
cigarešu emisiju maksimālo saturu un 
citu tabakas izstrādājumu, kuri nav 
cigaretes, emisiju saturu, kas ievērojami 
palielina tabakas izstrādājumu toksisko 
vai atkarību izraisošo iedarbību, 
pārsniedzot toksicitātes un spējas izraisīt 
atkarību robežvērtības, kuras izriet no 
1. punktā noteiktā darvas, nikotīna un 
oglekļa monoksīda satura.

3. Dalībvalstis paziņo Komisijai 
maksimālo saturu, ko tās nosaka citām 
cigarešu emisijām un tabakas izstrādājumu, 
kas nav cigaretes, emisijām.

(Skaidrības labad teksts ir sadalīts 
3. punktā un jaunā 3.a punktā.)
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Or. it

Grozījums Nr. 390
Georgios Koumoutsakos

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis paziņo Komisijai 
maksimālo saturu, ko tās nosaka citām 
cigarešu emisijām un tabakas izstrādājumu, 
kas nav cigaretes, emisijām. Ņemot vērā 
starptautiski pieņemtos standartus, ja tādi 
ir, un pamatojoties uz zinātniskiem 
pierādījumiem un dalībvalstu paziņoto 
maksimālo saturu, Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 
22. pantu, lai pieņemtu un pielāgotu citu 
cigarešu emisiju maksimālo saturu un citu 
tabakas izstrādājumu, kuri nav cigaretes, 
emisiju saturu, kas ievērojami palielina 
tabakas izstrādājumu toksisko vai atkarību 
izraisošo iedarbību, pārsniedzot toksicitātes 
un spējas izraisīt atkarību robežvērtības, 
kuras izriet no 1. punktā noteiktā darvas, 
nikotīna un oglekļa monoksīda satura.

3. Dalībvalstis paziņo Komisijai 
maksimālo saturu, ko tās nosaka citām 
cigarešu emisijām un tabakas izstrādājumu, 
kas nav cigaretes, emisijām. Ņemot vērā 
starptautiski pieņemtos standartus, ja tādi 
ir, un pamatojoties uz zinātniskiem 
pierādījumiem un dalībvalstu paziņoto 
maksimālo saturu, tiek ievērota parastā 
likumdošanas procedūra, lai pieņemtu un 
pielāgotu citu cigarešu emisiju maksimālo 
saturu un citu tabakas izstrādājumu, kuri 
nav cigaretes, emisiju saturu, kas 
ievērojami palielina tabakas izstrādājumu 
toksisko vai atkarību izraisošo iedarbību, 
pārsniedzot toksicitātes un spējas izraisīt 
atkarību robežvērtības, kuras izriet no 
1. punktā noteiktā darvas, nikotīna un 
oglekļa monoksīda satura.

Or. el

Pamatojums

Lai pielāgotu šo maksimālo saturu, vajadzētu ievērot parasto likumdošanas procedūru, nevis 
balstīties uz deleģētiem aktiem, kurus pieņem Komisija.

Grozījums Nr. 391
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis paziņo Komisijai 3. Dalībvalstis paziņo Komisijai 
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maksimālo saturu, ko tās nosaka citām 
cigarešu emisijām un tabakas izstrādājumu, 
kas nav cigaretes, emisijām. Ņemot vērā 
starptautiski pieņemtos standartus, ja tādi 
ir, un pamatojoties uz zinātniskiem 
pierādījumiem un dalībvalstu paziņoto 
maksimālo saturu, Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 
22. pantu, lai pieņemtu un pielāgotu citu
cigarešu emisiju maksimālo saturu un citu 
tabakas izstrādājumu, kuri nav cigaretes, 
emisiju saturu, kas ievērojami palielina 
tabakas izstrādājumu toksisko vai atkarību 
izraisošo iedarbību, pārsniedzot toksicitātes 
un spējas izraisīt atkarību robežvērtības, 
kuras izriet no 1. punktā noteiktā darvas, 
nikotīna un oglekļa monoksīda satura.

maksimālo saturu, ko tās nosaka citām 
cigarešu emisijām un tabakas izstrādājumu, 
kas nav cigaretes, emisijām. Ņemot vērā 
starptautiski pieņemtos standartus, ja tādi 
ir, un pamatojoties uz zinātniskiem 
pierādījumiem un dalībvalstu paziņoto 
maksimālo saturu, Komisija var iesniegt 
priekšlikumus, lai pieņemtu un pielāgotu 
citu cigarešu emisiju maksimālo saturu un 
citu tabakas izstrādājumu, kuri nav 
cigaretes, emisiju saturu, kas ievērojami 
palielina tabakas izstrādājumu toksisko vai 
atkarību izraisošo iedarbību, pārsniedzot 
toksicitātes un spējas izraisīt atkarību 
robežvērtības, kuras izriet no 1. punktā 
noteiktā darvas, nikotīna un oglekļa 
monoksīda satura.

Or. es

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nepieļaut, ka Komisija un dalībvalstis izmanto deleģētus aktus, lai 
pielāgotu darvas, nikotīna, oglekļa monoksīda un citu emisiju maksimālo saturu, 
neapspriežoties ar Parlamentu. Jebkādas būtiskas izmaiņas šajā saturā varētu ietekmēt ražu. 
Īpaši tas attiecas uz nikotīnu. Bērlija tipa tabakai ir augstāks nikotīna saturs.

Grozījums Nr. 392
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis paziņo Komisijai 
maksimālo saturu, ko tās nosaka citām 
cigarešu emisijām un tabakas izstrādājumu, 
kas nav cigaretes, emisijām. Ņemot vērā 
starptautiski pieņemtos standartus, ja tādi 
ir, un pamatojoties uz zinātniskiem 
pierādījumiem un dalībvalstu paziņoto 
maksimālo saturu, Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 
22. pantu, lai pieņemtu un pielāgotu citu 
cigarešu emisiju maksimālo saturu un citu 

3. Dalībvalstis paziņo Komisijai 
maksimālo saturu, ko tās nosaka citām 
cigarešu emisijām un tabakas izstrādājumu, 
kas nav cigaretes, emisijām. Ņemot vērā 
starptautiski pieņemtos standartus, ja tādi 
ir, un pamatojoties uz zinātniskiem 
pierādījumiem un dalībvalstu paziņoto 
maksimālo saturu, Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 
22. pantu, lai pieņemtu un pielāgotu citu 
cigarešu emisiju maksimālo saturu un citu 
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tabakas izstrādājumu, kuri nav cigaretes, 
emisiju saturu, kas ievērojami palielina 
tabakas izstrādājumu toksisko vai atkarību 
izraisošo iedarbību, pārsniedzot toksicitātes 
un spējas izraisīt atkarību robežvērtības, 
kuras izriet no 1. punktā noteiktā darvas, 
nikotīna un oglekļa monoksīda satura.

tabakas izstrādājumu, kuri nav cigaretes, 
emisiju saturu, kas ievērojami palielina 
tabakas izstrādājumu toksisko vai atkarību 
izraisošo iedarbību, pārsniedzot toksicitātes 
un spējas izraisīt atkarību robežvērtības, 
kuras izriet no 1. punktā noteiktā darvas, 
nikotīna un oglekļa monoksīda satura, 
vienmēr norādot šo lēmumu pamatā esošo 
objektīvo datu avotu.

Or. es

Grozījums Nr. 393
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija nosaka maksimālo saturu 
citām cigarešu emisijām un tabakas 
izstrādājumu, kas nav cigaretes, emisijām, 
kurām ir kaitīga vai atkarību izraisoša 
ietekme, ņemot vērā starptautiski 
pieņemtos standartus, ja tādi ir, un 
pamatojoties uz zinātniskiem 
pierādījumiem. Komisija arī nodrošina 
metožu izstrādi informācijas reģistrēšanai 
par šā satura ievērošanu. Dalībvalstis var 
noteikt citu maksimālo saturu, kas 
atšķiras no Komisijas noteiktā, ja tas 
uzlabo patērētāju veselības aizsardzību.

Or. da

Pamatojums

Standartu izstrāde un zināšanu uzkrāšana par atsevišķām emisijām nav īpaši augstā līmenī, 
un atsevišķām dalībvalstīm bieži vien nav attiecīgo spēju, lai pārraudzītu zinātnisko 
pierādījumu vākšanu attiecībā uz satura noteikšanu. Turklāt saturs parasti tiek saskaņots ES 
līmenī. Tas, ka tabakas izstrādājumiem, kas nav cigaretes, nav noteikts vienots saturs, var arī 
turpmāk radīt maldīgu priekšstatu patērētājiem, ka citi tabakas izstrādājumi nav tik kaitīgi.
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Grozījums Nr. 394
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija ir pilnvarota pieņemt
deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai 
pielāgotu 3. punktā noteikto saturu:
a) starptautiski pieņemtiem standartiem, 
ja tādi ir, vai
b) ja, pamatojoties uz zinātniskiem 
pierādījumiem, tas var ievērojami 
palielināt tabakas izstrādājumu toksisko 
vai atkarību izraisošo iedarbību, 
pārsniedzot toksicitātes un spējas izraisīt 
atkarību robežvērtības, kuras izriet no 
1. punktā noteiktā darvas, nikotīna un 
oglekļa monoksīda satura.

Or. it

Pamatojums

Skaidrības labad teksts ir sadalīts 3. punktā un jaunā 3.a punktā, pēdējo pārfrāzējot.

Grozījums Nr. 395
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Darvas, nikotīna un oglekļa monoksīda 
saturu cigaretēs mēra, pamatojoties uz 
ISO standartu 4387 attiecībā uz darvu, 
10315 attiecībā uz nikotīnu un 
8454 attiecībā uz oglekļa monoksīdu.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 396
Anna Rosbach

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Testus, kuros pārbauda tabakas 
uzņēmumu sniegto rezultātu pareizību, 
regulāri veic neatkarīgas testēšanas 
laboratorijas, kuras pārrauga dalībvalstu 
kompetentās iestādes.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma avots ir Eiropas Kardiologu biedrības nostājas dokuments.

Grozījums Nr. 397
Carl Schlyter, Satu Hassi

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija aicina ISO izstrādāt standartu 
polonija-210 mērīšanai tabakā.

Or. en

Pamatojums

Ir jau pieņemts ISO standarts polonija-210 aktivitātes mērīšanai ūdenī (ISO 13161:2011). 
Pamatojoties uz šo standartu, vajadzētu būt iespējamam izstrādāt standartu polonija-210 
mērīšanai tabakā. Komisijai vajadzētu aicināt ISO izstrādāt šādu standartu.

Grozījums Nr. 398
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti
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Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. punktā minētos mērījumus veic vai 
pārbauda testēšanas laboratorijas, ko 
apstiprinājušas un pārrauga dalībvalstu 
kompetentās iestādes.

1. punktā minētos mērījumus veic vai 
pārbauda neatkarīgas testēšanas 
laboratorijas, ko apstiprinājušas un 
pārrauga dalībvalstu kompetentās iestādes.

Or. ro

Grozījums Nr. 399
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosūta Komisijai apstiprināto 
laboratoriju sarakstu, norādot 
apstiprināšanai lietotos kritērijus un 
piemērotās pārraudzības metodes, un 
atjaunina to ik reizi, kad sarakstā 
izdarītas jebkādas izmaiņas. Komisija 
publisko dalībvalstu iesniegto sarakstu ar 
apstiprinātajām laboratorijām.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 400
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosūta Komisijai apstiprināto 
laboratoriju sarakstu, norādot 
apstiprināšanai lietotos kritērijus un 
piemērotās pārraudzības metodes, un 
atjaunina to ik reizi, kad sarakstā izdarītas 

Dalībvalstis nosūta Komisijai apstiprināto 
laboratoriju sarakstu, norādot 
apstiprināšanai lietotos kritērijus, jebkādus 
iespējamos ekonomiskos sakarus starp 
laboratorijām un piemērotās pārraudzības 
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jebkādas izmaiņas. Komisija publisko 
dalībvalstu iesniegto sarakstu ar 
apstiprinātajām laboratorijām.

metodes, un atjaunina to ik reizi, kad 
sarakstā izdarītas jebkādas izmaiņas.
Dalībvalstis dokumentāri apstiprina 
laboratoriju neatkarību. Ja Komisija to 
vēlas, laboratorijām var tikt veiktas 
papildu pārbaudes, un Komisija var lemt 
par laboratorijas izslēgšanu no saraksta.
Komisija publisko dalībvalstu iesniegto 
sarakstu ar apstiprinātajām laboratorijām.

Or. da

Grozījums Nr. 401
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai 
pielāgotu darvas, nikotīna un oglekļa 
monoksīda satura mērīšanas metodes, 
ņemot vērā zinātnes un tehnikas attīstību 
un starptautiski atzītus standartus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 402
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai 
pielāgotu darvas, nikotīna un oglekļa 
monoksīda satura mērīšanas metodes, 
ņemot vērā zinātnes un tehnikas attīstību 
un starptautiski atzītus standartus.

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Visi lēmumi šajā direktīvā ir lielā mērā politiski lēmumi. Jebkādas izmaiņas ir jāveic saskaņā 
ar parasto likumdošanas procedūru.

Grozījums Nr. 403
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai 
pielāgotu darvas, nikotīna un oglekļa 
monoksīda satura mērīšanas metodes, 
ņemot vērā zinātnes un tehnikas attīstību 
un starptautiski atzītus standartus.

svītrots

Or. cs

Grozījums Nr. 404
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai 
pielāgotu darvas, nikotīna un oglekļa 
monoksīda satura mērīšanas metodes, 
ņemot vērā zinātnes un tehnikas attīstību 
un starptautiski atzītus standartus.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Pilnvaru nodošana ir pretrunā ne tikai subsidiaritātes principam un jebkādam iespējamam 
tiesiskam pamatam, bet arī Līgumā noteiktajām pamatnostādnēm attiecībā uz deleģēto aktu 
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(LESD 290. pants) un īstenošanas aktu (LESD 291. pants) izmantošanu.

Grozījums Nr. 405
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai 
pielāgotu darvas, nikotīna un oglekļa 
monoksīda satura mērīšanas metodes, 
ņemot vērā zinātnes un tehnikas attīstību 
un starptautiski atzītus standartus.

3. Komisija var iesniegt priekšlikumus, lai 
pielāgotu 1. punktā noteikto maksimālo 
saturu, ņemot vērā zinātnes un tehnikas 
attīstību un starptautiski atzītus standartus.

Or. es

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nepieļaut, ka Komisija un dalībvalstis izmanto deleģētus aktus, lai 
pielāgotu darvas, nikotīna, oglekļa monoksīda un citu emisiju maksimālo saturu, 
neapspriežoties ar Parlamentu. Jebkādas būtiskas izmaiņas šajā saturā varētu ietekmēt ražu. 
Īpaši tas attiecas uz nikotīnu. Bērlija tipa tabakai ir augstāks nikotīna saturs.

Grozījums Nr. 406
Georgios Koumoutsakos

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 22. pantu, lai 
pielāgotu darvas, nikotīna un oglekļa 
monoksīda satura mērīšanas metodes, 
ņemot vērā zinātnes un tehnikas attīstību 
un starptautiski atzītus standartus.

3. Tiek ievērota parastā likumdošanas 
procedūra, lai pielāgotu darvas, nikotīna 
un oglekļa monoksīda satura mērīšanas 
metodes, ņemot vērā zinātnes un tehnikas 
attīstību un starptautiski atzītus standartus.

Or. el
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Pamatojums

Lai pielāgotu darvas, nikotīna un oglekļa monoksīda satura mērīšanas metodes, vajadzētu 
ievērot parasto likumdošanas procedūru, nevis balstīties uz deleģētiem aktiem, kurus pieņem 
Komisija.

Grozījums Nr. 407
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis paziņo Komisijai par 
metodēm, ko tās izmanto, lai mērītu citas 
cigarešu emisijas un tabakas 
izstrādājumu, kuri nav cigaretes, emisijas. 
Pamatojoties uz šīm metodēm un ņemot 
vērā zinātnes un tehnikas attīstību, kā arī 
starptautiski atzītus standartus, Komisija 
ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 22. pantu, lai pieņemtu un
pielāgotu mērīšanas metodes.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 408
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis paziņo Komisijai par 
metodēm, ko tās izmanto, lai mērītu citas 
cigarešu emisijas un tabakas 
izstrādājumu, kuri nav cigaretes, emisijas. 
Pamatojoties uz šīm metodēm un ņemot 
vērā zinātnes un tehnikas attīstību, kā arī 
starptautiski atzītus standartus, Komisija 
ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 22. pantu, lai pieņemtu un 

svītrots
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pielāgotu mērīšanas metodes.

Or. en

Pamatojums

Visi lēmumi šajā direktīvā ir augstākajā mērā politiski lēmumi. Jebkādas izmaiņas ir jāveic 
saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru.

Grozījums Nr. 409
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis paziņo Komisijai par 
metodēm, ko tās izmanto, lai mērītu citas 
cigarešu emisijas un tabakas 
izstrādājumu, kuri nav cigaretes, emisijas. 
Pamatojoties uz šīm metodēm un ņemot 
vērā zinātnes un tehnikas attīstību, kā arī 
starptautiski atzītus standartus, Komisija 
ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 22. pantu, lai pieņemtu un 
pielāgotu mērīšanas metodes.

svītrots

Or. cs

Grozījums Nr. 410
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis paziņo Komisijai par 
metodēm, ko tās izmanto, lai mērītu citas 
cigarešu emisijas un tabakas 
izstrādājumu, kuri nav cigaretes, emisijas. 
Pamatojoties uz šīm metodēm un ņemot 
vērā zinātnes un tehnikas attīstību, kā arī 

svītrots
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starptautiski atzītus standartus, Komisija 
ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 22. pantu, lai pieņemtu un 
pielāgotu mērīšanas metodes.

Or. de

Pamatojums

Pilnvaru nodošana ir pretrunā ne tikai subsidiaritātes principam un jebkādam iespējamam 
tiesiskam pamatam, bet arī Līgumā noteiktajām pamatnostādnēm attiecībā uz deleģēto aktu 
(LESD 290. pants) un īstenošanas aktu (LESD 291. pants) izmantošanu.

Grozījums Nr. 411
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis paziņo Komisijai par 
metodēm, ko tās izmanto, lai mērītu citas 
cigarešu emisijas un tabakas 
izstrādājumu, kuri nav cigaretes, emisijas. 
Pamatojoties uz šīm metodēm un ņemot 
vērā zinātnes un tehnikas attīstību, kā arī 
starptautiski atzītus standartus, Komisija 
ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 22. pantu, lai pieņemtu un 
pielāgotu mērīšanas metodes.

svītrots

Or. da

Grozījums Nr. 412
Georgios Koumoutsakos

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis paziņo Komisijai par 
metodēm, ko tās izmanto, lai mērītu citas 

4. Dalībvalstis paziņo Komisijai par 
metodēm, ko tās izmanto, lai mērītu citas 
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cigarešu emisijas un tabakas izstrādājumu, 
kuri nav cigaretes, emisijas. Pamatojoties 
uz šīm metodēm un ņemot vērā zinātnes un 
tehnikas attīstību, kā arī starptautiski 
atzītus standartus, Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 
22. pantu, lai pieņemtu un pielāgotu 
mērīšanas metodes.

cigarešu emisijas un tabakas izstrādājumu, 
kuri nav cigaretes, emisijas. Pamatojoties 
uz šīm metodēm un ņemot vērā zinātnes un 
tehnikas attīstību, kā arī starptautiski 
atzītus standartus, tiek ievērota parastā 
likumdošanas procedūra, lai pieņemtu un 
pielāgotu mērīšanas metodes.

Or. el

Pamatojums

Lai pieņemtu un pielāgotu mērīšanas metodes, vajadzētu ievērot parasto likumdošanas 
procedūru, nevis balstīties uz deleģētiem aktiem, kurus pieņem Komisija.

Grozījums Nr. 413
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis paziņo Komisijai par 
metodēm, ko tās izmanto, lai mērītu citas 
cigarešu emisijas un tabakas 
izstrādājumu, kuri nav cigaretes, emisijas. 
Pamatojoties uz šīm metodēm un ņemot 
vērā zinātnes un tehnikas attīstību, kā arī 
starptautiski atzītus standartus, Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā 
ar 22. pantu, lai pieņemtu un pielāgotu 
mērīšanas metodes.

4. Dalībvalstis paziņo Komisijai par 
metodēm, ko tās izmanto, lai mērītu citas 
cigarešu emisijas. Pamatojoties uz šīm 
metodēm un ņemot vērā zinātnes un 
tehnikas attīstību, kā arī starptautiski 
atzītus standartus, Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 
22. pantu, lai pieņemtu un pielāgotu 
mērīšanas metodes.

Or. it

Pamatojums

Skaidrības labad teksts ir sadalīts 4. punktā un jaunā 4.a punktā.

Grozījums Nr. 414
Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard
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Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis paziņo Komisijai par 
metodēm, ko tās izmanto, lai mērītu citas 
cigarešu emisijas un tabakas izstrādājumu, 
kuri nav cigaretes, emisijas. Pamatojoties 
uz šīm metodēm un ņemot vērā zinātnes un 
tehnikas attīstību, kā arī starptautiski
atzītus standartus, Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 
22. pantu, lai pieņemtu un pielāgotu 
mērīšanas metodes.

4. Dalībvalstis paziņo Komisijai par 
metodēm, ko tās izmanto, lai mērītu citas 
cigarešu emisijas un tabakas izstrādājumu,
kuri nav cigaretes, emisijas, kā arī no e-
cigaretēm ieelpotos tvaikus. Pamatojoties 
uz šīm metodēm un ņemot vērā zinātnes un 
tehnikas attīstību, kā arī starptautiski 
atzītus standartus, Komisija ir pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 
22. pantu, lai pieņemtu un pielāgotu 
mērīšanas metodes.

Or. en

Pamatojums

Vajadzētu noteikt saskaņotas metodes e-cigarešu lietotāju ieelpoto iztvaicēto šķidrumu 
mērīšanai.

Grozījums Nr. 415
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Komisija nodrošina jaunu standarta 
mērīšanas metožu izstrādi, ņemot vērā 
pieejamās metodes nikotīna, darvas un 
oglekļa monoksīda mērīšanai cigaretēs, 
metodes emisiju, kas nav nikotīns, darva 
un oglekļa dioksīds, mērīšanai un 
metodes citu tabakas izstrādājumu radīto 
emisiju mērīšanai. Šīm mērīšanas 
metodēm ir jābūt tādām, lai ar tām tiešām 
varētu izmērīt kaitīgumu saistībā ar 
smēķēšanas izraisītām slimībām. 
Dalībvalstīm ir jāizmanto vismaz 
Komisijas norādītās standarta mērīšanas 
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metodes.

Or. da

Pamatojums

Atsevišķām dalībvalstīm bieži vien nav attiecīgo spēju, lai pārraudzītu jaunu standarta 
mērīšanas metožu izstrādi.

Grozījums Nr. 416
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dalībvalstis paziņo Komisijai par 
metodēm, ko tās izmanto, lai mērītu 
tabakas izstrādājumu, kas nav cigaretes, 
emisijas. Pamatojoties uz šīm metodēm un 
ņemot vērā zinātnes un tehnikas attīstību, 
kā arī starptautiski atzītus standartus, 
Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 22. pantu, lai ES līmenī 
pieņemtu mērīšanas metodes.

Or. it

(Skatīt 31. apsvērumu Direktīvā 2001/37/EK)

Grozījums Nr. 417
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieprasa, lai tabakas 
izstrādājumu ražotāji un importētāji 
kompetentajām iestādēm iesniegtu 
sarakstu, kurā norādītas visas tabakas 
izstrādājumu ražošanā (pēc tirdzniecības 

svītrots
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nosaukuma un tipa) izmantotās 
sastāvdaļas un to daudzums, kā arī 
emisijas un saturs. Ražotāji un importētāji 
informē attiecīgo dalībvalstu kompetentās 
iestādes arī tad, ja izstrādājuma sastāvs 
tiek mainīts un ja tas ietekmē atbilstīgi 
šim pantam sniegto informāciju. Šajā 
pantā prasīto informāciju iesniedz pirms 
jauna vai mainīta tabakas izstrādājuma 
laišanas tirgū.

Or. en

Grozījums Nr. 418
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieprasa, lai tabakas 
izstrādājumu ražotāji un importētāji 
kompetentajām iestādēm iesniegtu 
sarakstu, kurā norādītas visas tabakas 
izstrādājumu ražošanā (pēc tirdzniecības 
nosaukuma un tipa) izmantotās sastāvdaļas 
un to daudzums, kā arī emisijas un saturs. 
Ražotāji un importētāji informē attiecīgo 
dalībvalstu kompetentās iestādes arī tad, 
ja izstrādājuma sastāvs tiek mainīts un ja 
tas ietekmē atbilstīgi šim pantam sniegto 
informāciju. Šajā pantā prasīto 
informāciju iesniedz pirms jauna vai 
mainīta tabakas izstrādājuma laišanas 
tirgū.

Dalībvalstis pieprasa, lai tabakas 
izstrādājumu ražotāji un importētāji 
kompetentajām iestādēm reizi gadā 
iesniegtu sarakstu, kurā norādītas visas 
tabakas izstrādājumu ražošanā (pēc 
tirdzniecības nosaukuma un tipa) 
izmantotās sastāvdaļas un to daudzums, kā 
arī emisijas un saturs.

Or. de

Pamatojums

Izmantojot iepriekšēja apstiprinājuma procedūru attiecībā uz jauniem vai mainītiem tabakas 
izstrādājumiem, Komisija vēlas neobligātajās un nepilnīgajās PKTK pamatnostādnēs 
paredzētās prasības attiecībā uz PKTK 9. un 10. panta īstenošanu iekļaut tiesiskajā 
regulējumā, tomēr nesniedzot skaidru tehnisku informāciju par iesniedzamajiem datiem un to 
turpmāko izmantošanu. Lai izvairītos no nepraktiskās datu sniegšanas pēc katras 
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izstrādājuma mainīšanas, tiek ierosināts ziņot reizi gadā.

Grozījums Nr. 419
Frédérique Ries, Corinne Lepage

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieprasa, lai tabakas 
izstrādājumu ražotāji un importētāji 
kompetentajām iestādēm iesniegtu 
sarakstu, kurā norādītas visas tabakas 
izstrādājumu ražošanā (pēc tirdzniecības 
nosaukuma un tipa) izmantotās sastāvdaļas 
un to daudzums, kā arī emisijas un saturs. 
Ražotāji un importētāji informē attiecīgo 
dalībvalstu kompetentās iestādes arī tad, ja 
izstrādājuma sastāvs tiek mainīts un ja tas 
ietekmē atbilstīgi šim pantam sniegto 
informāciju. Šajā pantā prasīto informāciju 
iesniedz pirms jauna vai mainīta tabakas 
izstrādājuma laišanas tirgū.

Dalībvalstis pieprasa, lai tabakas 
izstrādājumu ražotāji un importētāji 
kompetentajām iestādēm iesniegtu 
sarakstu, kurā norādītas visas tabakas 
izstrādājumu ražošanā (pēc tirdzniecības 
nosaukuma un tipa) izmantotās sastāvdaļas 
un to daudzums, kā arī emisijas un saturs. 
Ražotāji un importētāji veic testus un 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm ziņo 
par kaitīgo un potenciāli kaitīgo 
sastāvdaļu (HPHC) daudzumu, 
pamatojoties uz Ia pielikumā izveidoto 
sarakstu. Tomēr līdz 25. pantā 
noteiktajam transponēšanas termiņam 
ražotāji un importētāji veic testus un ziņo 
par visām sastāvdaļām, kuras iekļautas 
Ib pielikuma saīsinātajā sarakstā.
Ražotāji un importētāji informē attiecīgo 
dalībvalstu kompetentās iestādes arī tad, ja 
izstrādājuma sastāvs tiek mainīts un ja tas 
ietekmē atbilstīgi šim pantam sniegto 
informāciju. Šajā pantā prasīto informāciju 
iesniedz pirms jauna vai mainīta tabakas 
izstrādājuma laišanas tirgū.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma pamatā ir nozares pamatnostādnes, ko 2012. gada martā izstrādāja ASV 
Pārtikas un zāļu pārvalde, sniedzot norādījumus par to, kā un kādā termiņā ir jāziņo par 
kaitīgo un potenciāli kaitīgo sastāvdaļu (HPHC) daudzumu.
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Grozījums Nr. 420
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieprasa, lai tabakas 
izstrādājumu ražotāji un importētāji 
kompetentajām iestādēm iesniegtu 
sarakstu, kurā norādītas visas tabakas 
izstrādājumu ražošanā (pēc tirdzniecības 
nosaukuma un tipa) izmantotās sastāvdaļas 
un to daudzums, kā arī emisijas un saturs. 
Ražotāji un importētāji informē attiecīgo 
dalībvalstu kompetentās iestādes arī tad, ja 
izstrādājuma sastāvs tiek mainīts un ja tas 
ietekmē atbilstīgi šim pantam sniegto 
informāciju. Šajā pantā prasīto informāciju 
iesniedz pirms jauna vai mainīta tabakas 
izstrādājuma laišanas tirgū.

Dalībvalstis pieprasa, lai tabakas 
izstrādājumu ražotāji un importētāji 
kompetentajām iestādēm reizi gadā 
iesniegtu sarakstu, kurā norādītas visas 
tabakas izstrādājumu ražošanā (pēc 
tirdzniecības nosaukuma un tipa) 
izmantotās sastāvdaļas un to daudzums, kā 
arī emisijas un saturs. Ražotāji un 
importētāji informē attiecīgo dalībvalstu 
kompetentās iestādes arī tad, ja 
izstrādājuma sastāvs tiek mainīts un ja tas 
ietekmē atbilstīgi šim pantam sniegto 
informāciju. Šajā pantā prasīto informāciju 
iesniedz pirms jauna vai mainīta tabakas 
izstrādājuma laišanas tirgū.

Or. cs

Grozījums Nr. 421
Georgios Koumoutsakos

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieprasa, lai tabakas 
izstrādājumu ražotāji un importētāji 
kompetentajām iestādēm iesniegtu 
sarakstu, kurā norādītas visas tabakas 
izstrādājumu ražošanā (pēc tirdzniecības 
nosaukuma un tipa) izmantotās sastāvdaļas 
un to daudzums, kā arī emisijas un saturs.
Ražotāji un importētāji informē attiecīgo 
dalībvalstu kompetentās iestādes arī tad, ja 
izstrādājuma sastāvs tiek mainīts un ja tas 
ietekmē atbilstīgi šim pantam sniegto 
informāciju. Šajā pantā prasīto informāciju 

Dalībvalstis pieprasa, lai tabakas 
izstrādājumu, nikotīnu saturošu 
izstrādājumu un smēķēšanai paredzētu 
augu izcelsmes izstrādājumu ražotāji un 
importētāji kompetentajām iestādēm 
iesniegtu sarakstu, kurā norādītas visas 
tabakas izstrādājumu ražošanā (pēc 
tirdzniecības nosaukuma un tipa) 
izmantotās sastāvdaļas un to daudzums, kā 
arī emisijas un saturs. Ražotāji un 
importētāji informē attiecīgo dalībvalstu 
kompetentās iestādes arī tad, ja 
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iesniedz pirms jauna vai mainīta tabakas 
izstrādājuma laišanas tirgū.

izstrādājuma sastāvs tiek mainīts un ja tas 
ietekmē atbilstīgi šim pantam sniegto 
informāciju. Šajā pantā prasīto informāciju 
iesniedz pirms jauna vai mainīta tabakas 
izstrādājuma laišanas tirgū.

Or. el

Pamatojums

Lai efektīvāk aizsargātu visu patērētāju veselību un nepieļautu diskriminējošu attieksmi pret 
dažiem izstrādājumiem salīdzinājumā ar citiem, tie paši noteikumi būtu jāpiemēro arī 
nikotīnu saturošiem izstrādājumiem un smēķēšanai paredzētiem augu izcelsmes 
izstrādājumiem.

Grozījums Nr. 422
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Sophie Auconie

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Vispirms dalībvalstis pārbauda 
tabakas izstrādājumu sastāvdaļas, lai 
noteiktu, vai ir jāveic pasākumi saskaņā 
ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) 
un Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP). 
Pamatojoties uz šīm pārbaudēm un 
ievērojot piesardzības principu, 
dalībvalstis iesniedz zinātnisko 
dokumentāciju Eiropas Ķimikāliju 
aģentūrai, jo īpaši saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1907/2006 59. panta 3. punktu 
un 69. panta 4. punktu un Regulas (EK) 
Nr. 1272/2008 37. panta 1. punktu. 
Dalībvalstis regulāri ziņo Komisijai par 
pasākumiem, ko tās pārbaudījušas 
saistībā ar tabakas izstrādājumu 
sastāvdaļām, un darbībām, ko tās 
vajadzības gadījumā veikušas, 
pamatojoties uz šo pārbaužu rezultātiem. 
Reizi trīs gados Komisija publicē 
ziņojumu par panākumiem, ko šajā 
saistībā ir guvušas dalībvalstis.
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Or. de

Pamatojums

Vispirms dalībvalstīm vajadzētu pārbaudīt tabakas izstrādājumu sastāvdaļas, tostarp tabakas 
lapas, lai noteiktu, vai ir vajadzīgi riska pārvaldības pasākumi saskaņā ar REACH un CLP 
regulām. Vajadzības gadījumā dalībvalstīm būtu jāsagatavo dokumentācija/priekšlikumi un 
tie jāiesniedz Eiropas Ķimikāliju aģentūrai saskaņā ar paredzēto kārtību, jo īpaši attiecībā uz 
vielu iekļaušanu kandidātu sarakstā un — pēc noteikta laika — licencējamo vielu sarakstā vai 
uz ES mēroga ierobežojumu noteikšanu.

Grozījums Nr. 423
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sarakstam pievieno deklarāciju, kurā 
izklāstīti iemesli šādu sastāvdaļu 
iekļaušanai minētajos tabakas 
izstrādājumos. Sarakstā norāda to 
statusu, tostarp informāciju par to, vai 
sastāvdaļas ir reģistrētas un izvērtētas 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2006. gada 18. decembra 
Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas 
uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, 
licencēšanu un ierobežošanu (REACH), 
kā arī to klasifikāciju saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2008. gada 
16. decembra Regulu (EK) Nr. 1272/2008 
par vielu un maisījumu klasificēšanu, 
marķēšanu un iepakošanu. Šim 
sarakstam pievieno arī toksikoloģiskos 
datus, kas ražotājam vai importētājam 
pieejami par šīm sastāvdaļām, kuras var 
būt attiecīgi dedzinātā vai nededzinātā 
veidā, jo īpaši norādot to ietekmi uz 
patērētāju veselību un ņemot vērā inter 
alia visas to atkarību izraisošas īpašības. 
Sarakstu izveido pēc katras izstrādājumā 
iekļautās sastāvdaļas svara dilstošā 
secībā. Ražotāji un importētāji norāda 
izmantotās mērīšanas metodes, izņemot 

svītrots
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attiecībā uz darvu, nikotīnu un oglekļa 
monoksīdu un 4. panta 4. punktā 
minētajām emisijām. Dalībvalstis var arī 
prasīt, lai ražotāji vai importētāji veiktu 
citus testus, ko var noteikt valsts 
kompetentās iestādes, lai novērtētu vielu 
iedarbību uz veselību, ņemot vērā inter 
alia to toksicitāti un spēju izraisīt 
atkarību.

Or. en

Grozījums Nr. 424
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sarakstam pievieno deklarāciju, kurā 
izklāstīti iemesli šādu sastāvdaļu 
iekļaušanai minētajos tabakas 
izstrādājumos. Sarakstā norāda to statusu, 
tostarp informāciju par to, vai sastāvdaļas 
ir reģistrētas un izvērtētas saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 18. decembra Regulu (EK) 
Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju 
reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un 
ierobežošanu (REACH), kā arī to 
klasifikāciju saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2008. gada 
16. decembra Regulu (EK) Nr. 1272/2008 
par vielu un maisījumu klasificēšanu, 
marķēšanu un iepakošanu. Šim sarakstam 
pievieno arī toksikoloģiskos datus, kas 
ražotājam vai importētājam pieejami par 
šīm sastāvdaļām, kuras var būt attiecīgi 
dedzinātā vai nededzinātā veidā, jo īpaši 
norādot to ietekmi uz patērētāju veselību 
un ņemot vērā inter alia visas to atkarību 
izraisošas īpašības. Sarakstu izveido pēc 
katras izstrādājumā iekļautās sastāvdaļas 
svara dilstošā secībā. Ražotāji un 
importētāji norāda izmantotās mērīšanas 

Sarakstam pievieno deklarāciju, kurā 
izklāstīti iemesli šādu sastāvdaļu 
iekļaušanai minētajos tabakas 
izstrādājumos. Šim sarakstam pievieno arī 
toksikoloģiskos datus, kas ražotājam vai 
importētājam pieejami par šīm attiecīgā 
tabakas izstrādājuma sastāvdaļām, kuras 
var būt attiecīgi dedzinātā vai nededzinātā 
veidā, jo īpaši norādot to ietekmi uz 
patērētāju veselību un ņemot vērā inter alia 
visas to atkarību izraisošas īpašības. 
Sarakstu izveido pēc katras izstrādājumā 
iekļautās sastāvdaļas svara dilstošā secībā. 
Ražotāji un importētāji norāda izmantotās 
mērīšanas metodes, izņemot attiecībā uz 
cigaretēs esošo darvu, nikotīnu un oglekļa 
monoksīdu un 4. panta 4. punktā 
minētajām emisijām.



AM\935757LV.doc 35/66 PE510.714v01-00

LV

metodes, izņemot attiecībā uz darvu, 
nikotīnu un oglekļa monoksīdu un 4. panta 
4. punktā minētajām emisijām. Dalībvalstis 
var arī prasīt, lai ražotāji vai importētāji 
veiktu citus testus, ko var noteikt valsts 
kompetentās iestādes, lai novērtētu vielu 
iedarbību uz veselību, ņemot vērā inter 
alia to toksicitāti un spēju izraisīt 
atkarību.

Or. de

Pamatojums

Novērtējot gatavam tabakas izstrādājumam piemītošo toksicitāti, nav nekādas vajadzības 
norādīt, vai viela ir reģistrēta saskaņā ar REACH regulu vai klasificēta saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. 1272/2008. Bez skaidras, reglamentētas un zinātniskas sistēmas dalībvalstīm nav 
nekādu iespēju izmantot citas testēšanas procedūras, lai novērtētu vielu spēju izraisīt atkarību 
un toksicitāti.

Grozījums Nr. 425
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Thomas Ulmer, Sophie Auconie

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sarakstam pievieno deklarāciju, kurā 
izklāstīti iemesli šādu sastāvdaļu 
iekļaušanai minētajos tabakas 
izstrādājumos. Sarakstā norāda to statusu, 
tostarp informāciju par to, vai sastāvdaļas 
ir reģistrētas un izvērtētas saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 18. decembra Regulu (EK) 
Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju 
reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un 
ierobežošanu (REACH), kā arī to 
klasifikāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2008. gada 16. decembra 
Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un 
maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un 
iepakošanu. Šim sarakstam pievieno arī 
toksikoloģiskos datus, kas ražotājam vai 
importētājam pieejami par šīm 

Sarakstam pievieno deklarāciju, kurā 
izklāstīti iemesli šādu sastāvdaļu 
iekļaušanai minētajos tabakas 
izstrādājumos. Sarakstā norāda to statusu, 
tostarp informāciju par to, vai sastāvdaļas 
ir reģistrētas un izvērtētas saskaņā ar
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 18. decembra Regulu (EK) 
Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju 
reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un 
ierobežošanu (REACH), kā arī to 
klasifikāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2008. gada 16. decembra 
Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un 
maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un 
iepakošanu. Šim sarakstam pievieno arī 
toksikoloģiskos datus, kas ražotājam vai 
importētājam pieejami par šīm 
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sastāvdaļām, kuras var būt attiecīgi 
dedzinātā vai nededzinātā veidā, jo īpaši 
norādot to ietekmi uz patērētāju veselību 
un ņemot vērā inter alia visas to atkarību 
izraisošas īpašības. Sarakstu izveido pēc 
katras izstrādājumā iekļautās sastāvdaļas 
svara dilstošā secībā. Ražotāji un 
importētāji norāda izmantotās mērīšanas 
metodes, izņemot attiecībā uz darvu, 
nikotīnu un oglekļa monoksīdu un 4. panta 
4. punktā minētajām emisijām. Dalībvalstis 
var arī prasīt, lai ražotāji vai importētāji 
veiktu citus testus, ko var noteikt valsts 
kompetentās iestādes, lai novērtētu vielu 
iedarbību uz veselību, ņemot vērā inter alia 
to toksicitāti un spēju izraisīt atkarību.

sastāvdaļām, kuras var būt attiecīgi 
dedzinātā vai nededzinātā veidā, jo īpaši 
norādot to ietekmi uz patērētāju veselību 
un ņemot vērā inter alia visas to atkarību 
izraisošas īpašības. Sarakstu izveido pēc 
katras izstrādājumā iekļautās sastāvdaļas 
svara dilstošā secībā. Viena gada laikā pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā tabakas 
izstrādājumu ražotāji un importētāji 
iesniedz sastāvdaļu sarakstu un visu 
iepriekš minēto pievienoto informāciju. 
Dalībvalstis piemēro sankcijas tiem 
tabakas izstrādājumu ražotājiem un 
importētājiem, kuri šo sarakstu un tam 
pievienoto informāciju līdz noteiktajam 
termiņam nav iesnieguši. Ražotāji un 
importētāji norāda izmantotās mērīšanas 
metodes, izņemot attiecībā uz darvu, 
nikotīnu un oglekļa monoksīdu un 4. panta 
4. punktā minētajām emisijām. Dalībvalstis 
var arī prasīt, lai ražotāji vai importētāji 
veiktu citus testus, ko var noteikt valsts 
kompetentās iestādes, lai novērtētu vielu 
iedarbību uz veselību, ņemot vērā inter alia 
to toksicitāti un spēju izraisīt atkarību.

Or. de

Pamatojums

Lai tabakas izstrādājumu ražotāji nevarētu bezgalīgi atlikt saraksta iesniegšanu, ir jānosaka 
termiņš. Ja šis termiņš netiek ievērots, dalībvalstīm jābūt iespējai piemērot sankcijas.

Grozījums Nr. 426
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai saskaņā ar 
1. punktu iesniegtā informācija tiktu 
izplatīta īpašā tīmekļa vietnē, kas ir 
pieejama plašai sabiedrībai. To darot, 
dalībvalstis pilnībā ņem vērā 

2. Dalībvalstis nodrošina, lai saskaņā ar 
1. punktu iesniegtā informācija tiktu 
izplatīta tīmekļa vietnē, kas ir pieejama 
plašai sabiedrībai. To darot, dalībvalstis 
pilnībā ņem vērā nepieciešamību aizsargāt 
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nepieciešamību aizsargāt informāciju, kas 
uzskatāma par komercnoslēpumu.

informāciju, kas uzskatāma par 
komercnoslēpumu.

Or. cs

Grozījums Nr. 427
Martin Callanan

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, lai saskaņā ar 
1. punktu iesniegtā informācija tiktu 
izplatīta īpašā tīmekļa vietnē, kas ir 
pieejama plašai sabiedrībai. To darot, 
dalībvalstis pilnībā ņem vērā 
nepieciešamību aizsargāt informāciju, kas 
uzskatāma par komercnoslēpumu.

2. Dalībvalstis nodrošina, lai saskaņā ar 
1. punktu iesniegtā informācija tiktu 
izplatīta tīmekļa vietnē, kas ir pieejama 
plašai sabiedrībai. To darot, dalībvalstis 
pilnībā ņem vērā nepieciešamību aizsargāt 
informāciju, kas uzskatāma par 
komercnoslēpumu.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek precizēts, ka attiecīgajam nolūkam pietiek ar publiski pieejamu tīmekļa 
vietni un dalībvalstīm nav jāveido pilnīgi jauna tīmekļa vietne.

Grozījums Nr. 428
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
nosaka un vajadzības gadījumā atjaunina 
formātu, kādā iesniedzama un izplatāma 
1. un 2. punktā norādītā informācija. 
Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 21. pantā minēto pārbaudes 
procedūru.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 429
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
nosaka un vajadzības gadījumā atjaunina 
formātu, kādā iesniedzama un izplatāma 
1. un 2. punktā norādītā informācija. 
Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar 21. pantā minēto pārbaudes 
procedūru.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 430
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis pieprasa, lai ražotāji un 
importētāji iesniegtu tiem pieejamos 
iekšējos un ārējos pētījumus par tirgus 
izpēti un to, kādas sastāvdaļas un emisijas 
ir iecienītas dažādās patērētāju grupās, 
tostarp jauniešu vidū. Dalībvalstis arī 
pieprasa, lai ražotāji un importētāji ik 
gadu, sākot ar pilno kalendāro gadu pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā, paziņotu 
katra izstrādājuma pārdošanas apjomu 
(gabalos vai kilogramos) katrā dalībvalstī. 
Dalībvalstis vajadzības gadījumā sniedz 
alternatīvus vai papildu pārdošanas datus, 
lai nodrošinātu, ka saskaņā ar šo punktu 
prasītā informācija par pārdošanas 
apjomu ir ticama un pilnīga.

svītrots
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Or. de

Pamatojums

Nav skaidrs, kā šī informācija tiks izmantota nākotnē.

Grozījums Nr. 431
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis pieprasa, lai ražotāji un 
importētāji iesniegtu tiem pieejamos 
iekšējos un ārējos pētījumus par tirgus 
izpēti un to, kādas sastāvdaļas un emisijas 
ir iecienītas dažādās patērētāju grupās, 
tostarp jauniešu vidū. Dalībvalstis arī 
pieprasa, lai ražotāji un importētāji ik 
gadu, sākot ar pilno kalendāro gadu pēc 
šīs direktīvas stāšanās spēkā, paziņotu 
katra izstrādājuma pārdošanas apjomu 
(gabalos vai kilogramos) katrā dalībvalstī. 
Dalībvalstis vajadzības gadījumā sniedz 
alternatīvus vai papildu pārdošanas datus, 
lai nodrošinātu, ka saskaņā ar šo punktu 
prasītā informācija par pārdošanas 
apjomu ir ticama un pilnīga.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 432
Izaskun Bilbao Barandica

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis pieprasa, lai ražotāji un 
importētāji iesniegtu tiem pieejamos 
iekšējos un ārējos pētījumus par tirgus 
izpēti un to, kādas sastāvdaļas un emisijas 

4. Dalībvalstis pieprasa, lai ražotāji un 
importētāji ik gadu, sākot ar pilno 
kalendāro gadu pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā, paziņotu katra izstrādājuma 
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ir iecienītas dažādās patērētāju grupās, 
tostarp jauniešu vidū. Dalībvalstis arī 
pieprasa, lai ražotāji un importētāji ik 
gadu, sākot ar pilno kalendāro gadu pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā, paziņotu katra 
izstrādājuma pārdošanas apjomu (gabalos 
vai kilogramos) katrā dalībvalstī. 
Dalībvalstis vajadzības gadījumā sniedz 
alternatīvus vai papildu pārdošanas datus, 
lai nodrošinātu, ka saskaņā ar šo punktu 
prasītā informācija par pārdošanas apjomu 
ir ticama un pilnīga.

pārdošanas apjomu (gabalos vai 
kilogramos) katrā dalībvalstī. Dalībvalstis 
vajadzības gadījumā sniedz alternatīvus vai 
papildu pārdošanas datus, lai nodrošinātu, 
ka saskaņā ar šo punktu prasītā informācija 
par pārdošanas apjomu ir ticama un 
pilnīga. Dalībvalstis var arī pieprasīt, lai 
ražotāji iesniegtu darba kopsavilkumus 
par visiem tirgus pētījumiem, ko tie veic, 
laižot pārdošanā jaunus izstrādājumus, 
norādot mērķgrupas, kurām tie ir 
paredzēti, un komerciālos apsvērumus, ko 
tie ņem vērā, jo īpaši attiecībā uz 
jauniešiem. 

Or. es

Grozījums Nr. 433
Sari Essayah

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis pieprasa, lai ražotāji un 
importētāji iesniegtu tiem pieejamos 
iekšējos un ārējos pētījumus par tirgus 
izpēti un to, kādas sastāvdaļas un emisijas 
ir iecienītas dažādās patērētāju grupās, 
tostarp jauniešu vidū. Dalībvalstis arī 
pieprasa, lai ražotāji un importētāji ik gadu, 
sākot ar pilno kalendāro gadu pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā, paziņotu katra 
izstrādājuma pārdošanas apjomu (gabalos 
vai kilogramos) katrā dalībvalstī. 
Dalībvalstis vajadzības gadījumā sniedz 
alternatīvus vai papildu pārdošanas datus, 
lai nodrošinātu, ka saskaņā ar šo punktu 
prasītā informācija par pārdošanas apjomu 
ir ticama un pilnīga.

4. Dalībvalstis pieprasa, lai ražotāji un 
importētāji iesniegtu tiem pieejamos 
iekšējos un ārējos pētījumus par tirgus 
izpēti un to, kādas sastāvdaļas un emisijas 
ir iecienītas dažādās patērētāju grupās, 
tostarp jauniešu vidū. Dalībvalstis arī 
pieprasa, lai ražotāji un importētāji ik gadu, 
sākot ar pilno kalendāro gadu pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā, paziņotu katra 
izstrādājuma pārdošanas apjomu (gabalos 
vai kilogramos) katrā dalībvalstī. 
Dalībvalstis vajadzības gadījumā sniedz 
alternatīvus vai papildu pārdošanas datus, 
lai nodrošinātu, ka saskaņā ar šo punktu 
prasītā informācija par pārdošanas apjomu 
ir ticama un pilnīga. Visās dalībvalstīs 
sastāvdaļas definē vienādi, izmantojot 
dalībvalstīm kopīgu skaidru sarakstu.

Or. fi
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Grozījums Nr. 434
Theodoros Skylakakis

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis pieprasa, lai ražotāji un 
importētāji iesniegtu tiem pieejamos 
iekšējos un ārējos pētījumus par tirgus 
izpēti un to, kādas sastāvdaļas un emisijas 
ir iecienītas dažādās patērētāju grupās, 
tostarp jauniešu vidū. Dalībvalstis arī 
pieprasa, lai ražotāji un importētāji ik gadu, 
sākot ar pilno kalendāro gadu pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā, paziņotu katra 
izstrādājuma pārdošanas apjomu (gabalos 
vai kilogramos) katrā dalībvalstī.
Dalībvalstis vajadzības gadījumā sniedz 
alternatīvus vai papildu pārdošanas datus, 
lai nodrošinātu, ka saskaņā ar šo punktu 
prasītā informācija par pārdošanas apjomu 
ir ticama un pilnīga.

4. Dalībvalstis pieprasa, lai ražotāji un 
importētāji iesniegtu tiem pieejamos 
iekšējos un ārējos pētījumus par tirgus 
izpēti un to, kādas sastāvdaļas un emisijas 
ir iecienītas dažādās patērētāju grupās, 
tostarp jauniešu un hronisku intensīvu 
smēķētāju vidū. Dalībvalstis arī pieprasa, 
lai ražotāji un importētāji ik gadu, sākot ar 
pilno kalendāro gadu pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā, paziņotu katra izstrādājuma 
pārdošanas apjomu (gabalos vai 
kilogramos) katrā dalībvalstī. Dalībvalstis 
vajadzības gadījumā sniedz alternatīvus vai 
papildu pārdošanas datus, lai nodrošinātu, 
ka saskaņā ar šo punktu prasītā informācija 
par pārdošanas apjomu ir ticama un 
pilnīga.

Or. el

Pamatojums

Daļai šo pētījumu vajadzētu pievērsties ne tikai jauniešu, bet arī hronisko smēķētāju 
problēmām.

Grozījums Nr. 435
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Visus datus un informāciju, ko 
dalībvalstis sniedz un saņem saskaņā ar 
šo pantu, iesniedz elektroniski. 

svītrots
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Dalībvalstis glabā informāciju 
elektroniski un nodrošina, lai tā būtu 
pieejama Komisijai jebkurā laikā. 
Pārējām dalībvalstīm šī informācija ir 
pieejama pēc pamatota pieprasījuma. 
Dalībvalstis un Komisija nodrošina, lai 
komercnoslēpumi un cita konfidenciāla 
informācija tiktu apstrādāta, ievērojot 
konfidencialitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 436
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Visus datus un informāciju, ko 
dalībvalstis sniedz un saņem saskaņā ar 
šo pantu, iesniedz elektroniski. 
Dalībvalstis glabā informāciju 
elektroniski un nodrošina, lai tā būtu 
pieejama Komisijai jebkurā laikā. 
Pārējām dalībvalstīm šī informācija ir 
pieejama pēc pamatota pieprasījuma. 
Dalībvalstis un Komisija nodrošina, lai 
komercnoslēpumi un cita konfidenciāla 
informācija tiktu apstrādāta, ievērojot 
konfidencialitāti.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 437
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Visus datus un informāciju, ko 5. Visus datus un informāciju, ko 
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dalībvalstis sniedz un saņem saskaņā ar šo 
pantu, iesniedz elektroniski. Dalībvalstis 
glabā informāciju elektroniski un 
nodrošina, lai tā būtu pieejama Komisijai 
jebkurā laikā. Pārējām dalībvalstīm šī 
informācija ir pieejama pēc pamatota 
pieprasījuma. Dalībvalstis un Komisija 
nodrošina, lai komercnoslēpumi un cita 
konfidenciāla informācija tiktu apstrādāta, 
ievērojot konfidencialitāti.

dalībvalstis sniedz un saņem saskaņā ar šo 
pantu, iesniedz elektroniski. Dalībvalstis 
glabā informāciju elektroniski.
Informācija ir pieejama Komisijai un 
pārējām dalībvalstīm. Dalībvalstis un 
Komisija nodrošina, lai komercnoslēpumi 
un cita konfidenciāla informācija tiktu 
apstrādāta, ievērojot konfidencialitāti.

Or. cs

Grozījums Nr. 438
Renate Sommer

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 6. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz citiem tabakas 
izstrādājumiem emisiju datu noteikšana 
nav obligāta, jo pašlaik nav atbilstošu 
mērīšanas procedūru.

Or. de

Grozījums Nr. 439
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Tabakas izstrādājumu, kas nav 
cigaretes, un tinamās tabakas ražotāji ir 
atbrīvoti no prasības sniegt informāciju 
par emisijām un saturu tik ilgi, kamēr 
Savienības līmenī nav izstrādāta atbilstoša 
mērīšanas metodika.

Or. de
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Pamatojums

Saskaņā ar Direktīvas 2001/37/EK 31. apsvērumu attiecībā uz tabakas izstrādājumiem, kas 
nav cigaretes, Kopienas līmenī ir jāizstrādā standarti un mērīšanas metodes. Komisija tika 
aicināta sagatavot atbilstošus priekšlikumus. Pagaidām šajā jomā vēl nekas nav izdarīts.

Grozījums Nr. 440
Petru Constantin Luhan

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Dalībvalstis var iekasēt samērīgu 
maksu par personalizētām zālēm, kas būs 
vajadzīgas pacientiem, kuri cieš no tādām 
slimībām kā vēzis, elpošanas orgānu, sirds 
un asinsvadu un retās slimības, par 
kurām tām iesniegta informācija saskaņā 
ar šo pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 441
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Claudio 
Morganti, Lorenzo Fontana

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Šis pants neattiecas uz tabakas 
izstrādājumiem, kas nav cigaretes, kamēr 
ES līmenī nav pieņemtas 4. panta 
4.a punktā minētās mērīšanas metodes.

Or. it

(Skatīt 31. apsvērumu Direktīvā 2001/37/EK)
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Grozījums Nr. 442
Daniël van der Stoep

Direktīvas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 [...] svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 443
Paul Nuttall, Godfrey Bloom

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabakas 
izstrādājumus ar raksturīgu aromātu.

svītrots

Dalībvalstis neaizliedz tādu piedevu 
izmantošanu, kas ir būtiskas tabakas 
izstrādājumu ražošanai, ja vien šīs 
piedevas nerada izstrādājumam 
raksturīgu aromātu.
Dalībvalstis paziņo Komisijai par 
pasākumiem, kas veikti atbilstoši šim 
punktam.

Or. en

Grozījums Nr. 444
Toine Manders

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabakas 
izstrādājumus ar raksturīgu aromātu.

Dalībvalstis aizliedz ražot un pārdot 
jebkādus tabakas izstrādājumus. Turklāt 
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tiek atceltas visas subsīdijas tabakas 
izstrādājumu ražošanai. 
Vienlaikus visus ieņēmumus no tabakas 
izstrādājumu ražošanas un pārdošanas 
nekavējoties izmanto veselības aprūpes 
vajadzībām un informācijas kampaņām, 
lai informētu gados jaunos iedzīvotājus 
par lielākajiem veselības 
apdraudējumiem, ko rada smēķēšana.

Or. en

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs ir aizliegts azbests, jo tas satur vienu kancerogēnu elementu, kas nopietni 
bojā veselību. Tā kā tabakas izstrādājumi satur vairāk nekā 70 šādu elementu, smēķēšana pēc 
iespējas drīzāk ir jāaizliedz. Milzīgu nodokļu ieņēmumu gūšana no tabakas izstrādājumu 
pārdošanas, vienlaikus cenšoties ar šādām direktīvām tos pakāpeniski aizliegt, ir liekulība. 

Grozījums Nr. 445
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabakas 
izstrādājumus ar raksturīgu aromātu.

1. Tabakas izstrādājumi var saturēt tikai 
tādas piedevas, kas ir iekļautas
Ia pielikuma sarakstā.
2. Šīs direktīvas Ia pielikumā neiekļauj 
šādas piedevas:
a) piedevas, kas palielina spēju izraisīt 
atkarību vai toksicitāti;
b) vitamīnus un citas piedevas, kas rada 
iespaidu, ka tabakas izstrādājums ir 
labvēlīgs veselībai vai samazina veselības 
apdraudējumu;
c) kofeīnu un taurīnu, un citas piedevas 
un stimulējošus savienojumus, kas tiek 
saistīti ar enerģiju un vitalitāti;
d) piedevas, kuras ietekmē emisiju krāsu. 
3. Piedevas, kuras, ja tās izmanto tabakas 
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izstrādājumos, var radīt tiem raksturīgu 
aromātu, nedrīkst izmantot:
a) cigaretēs;
b) tinamajā tabakā;
c) bezdūmu tabakā, izņemot 
šņaucamtabaku;
d) tādu tabakas izstrādājumu sastāvdaļās, 
piemēram, filtros, papīros, iepakojumā, 
kapsulās vai uzlīmēs, kas nav minēti a), b) 
vai c) apakšpunktā.
Citu tādu tehnisku elementu izmantošana, 
kas varētu mainīt aromātu vai dūmu 
intensitāti, nav atļauta.
4. Komisija ir pilnvarota pieņemt 
deleģētus aktus saskaņā ar 22. pantu, lai 
grozītu Ia pielikumu. Attiecībā uz visām 
vai konkrētām tabakas izstrādājumu 
kategorijām Komisija var izvirzīt 
nosacījumus vai noteikt ierobežojumus, 
tādus kā izmantojuma joma, maksimālais 
daudzums, koncentrācijas robežvērtības 
vai prasības attiecībā uz tīrību. Tā rīkojas, 
pamatojoties uz Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādes atzinumiem, un 
ievēro Regulu (EK) Nr. 1907/2006. 
5. Dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabakas 
izstrādājumus, kas satur piedevas, kuras 
nav iekļautas Ia pielikuma sarakstā.

Or. de

Pamatojums

Parlaments savā rezolūcijā 2007/2105(INI) aicināja noteikt atļauju piešķiršanas procedūru 
piedevām. Kopējs atļauto piedevu jeb pozitīvais saraksts nodrošina juridisko skaidrību 
attiecībā uz to, kādas vielas drīkst izmantot tabakas izstrādājumos. Veicot šo grozījumu, 
pārējais teksts Komisijas priekšlikuma 6. pantā ir jāsvītro.

Grozījums Nr. 446
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabakas 
izstrādājumus ar raksturīgu aromātu.

svītrots

Or. cs

Grozījums Nr. 447
Godfrey Bloom

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabakas 
izstrādājumus ar raksturīgu aromātu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 448
Jarosław Kalinowski

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabakas 
izstrādājumus ar raksturīgu aromātu.

svītrots

Or. pl

Pamatojums

Cigaretes ar raksturīgu smaržu un garšu ir kļuvušas populāras (t. i., tās veido būtisku tabakas 
izstrādājumu tirgus daļu) tikai dažās ES dalībvalstīs. Citās valstīs aromatizēto cigarešu 
popularitāte ir zema, un citās tās nav populāras vispār. Tāpēc Komisijas ierosinātos 
pasākumus asi izjustu to valstu tirgi, kurās aromatizētās cigaretes ir vispopulārākās, savukārt 
pārējo dalībvalstu tirgus tie praktiski neskartu. Šis pasākums ir nesamērīgs, tāpēc tas ir 
jāsvītro.
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Grozījums Nr. 449
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabakas 
izstrādājumus ar raksturīgu aromātu.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 450
Marian-Jean Marinescu

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabakas 
izstrādājumus ar raksturīgu aromātu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 451
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabakas
izstrādājumus ar raksturīgu aromātu.

Tādu piedevu izmantošana tabakas
izstrādājumos, kas nav iekļautas -
I pielikuma sarakstā vai ir iekļautas šajā 
sarakstā, bet nav izmantotas saskaņā ar 
šajā pielikumā minētajiem nosacījumiem, 
ir aizliegta. -I pielikumā ir norādītas tikai 
tādas vielas, kuras neatbilst bīstamo vielu 
klasificēšanas kritērijiem saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1272/2008 un kuru 
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degšanas procesā nerodas šādas vielas. -
I pielikumā nav ietverti aromāti vai vielas, 
kas pastiprina garšas īpašības. Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 22. pantu, lai izveidotu un 
grozītu -I pielikumu.

Or. en

Pamatojums

Aizliegums izmantot piedevas, kas piešķir „raksturīgu aromātu”, ir pārāk ierobežojošs. 
Tabakas izstrādājumos vajadzētu atļaut izmantot tikai tās piedevas, par kurām ir saņemta 
skaidra atļauja. Šādu atļauju nevajadzētu dot nevienai bīstamai vielai (kā tādai vai degšanas 
procesā), nevienam aromātam un nevienai piedevai, kas pastiprina garšas īpašības. Uz 
pēdējo attiecas PVO pamatnostādnes, saskaņā ar kurām „Pusēm ar aizliegumu un 
ierobežojumu palīdzību ir jāregulē sastāvdaļas, kuras var izmantot tabakas izstrādājumu 
garšas īpašību pastiprināšanai”.

Grozījums Nr. 452
Erik Bánki

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabakas
izstrādājumus ar raksturīgu aromātu.

Dalībvalstis aizliedz izmantot šīs 
direktīvas ... pielikumā norādītos 
aromātus un aromatizētājus.
Dalībvalstis neaizliedz tabakas
izstrādājumos kā piedevu izmantot 
mentolu.

Or. en

Pamatojums

Negatīvā saraksta izveide ES līmenī būtu pieņemams turpmākās rīcības virziens. Mentola 
cigaretes jau ilgu laiku ir pieejamas Ungārijas tirgū, tā kā šos izstrādājumus uzskata par 
tradicionāliem.

Grozījums Nr. 453
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins
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Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabakas 
izstrādājumus ar raksturīgu aromātu.

Dalībvalstis aizliedz laist tirgū cigaretes un 
tinamo tabaku ar raksturīgu aromātu, kura 
kā tāda tiek pārdota.

Or. en

Pamatojums

Cigaretes var saturēt noteiktas piedevas, bet kurš gan izlems, kas ir „raksturīgs aromāts”. 
Galvenais ir tas, ka tabakas izstrādājumi netiek laisti pārdošanā kā izstrādājumi ar 
raksturīgu aromātu.

Grozījums Nr. 454
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabakas 
izstrādājumus ar raksturīgu aromātu.

Dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabakas 
izstrādājumus, kas satur piedevas, kuras 
veido vai rada aromātu, kas nav tabakas 
pamata aromāts, saskaņā ar 2. punkta 
noteikumiem.

Or. es

Pamatojums

Šīs direktīvas mērķis ir aizliegt specifiskus augļu, garšaugu vai garšvielu aromātus. Tāpēc ir 
jāprecizē Komisijas priekšlikuma teksts, lai netiktu aizliegtas tādas piedevas, kas ir būtiskas 
konkrētā galaprodukta ražošanai, ja vien šīs piedevas nepiešķir galaproduktam tādu pamata 
aromātu, kas nav tabakas vai mentola aromāts.

Grozījums Nr. 455
Andrés Perelló Rodríguez



PE510.714v01-00 52/66 AM\935757LV.doc

LV

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabakas 
izstrādājumus ar raksturīgu aromātu.

Dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabakas 
izstrādājumus, kas satur piedevas, kuras 
rada raksturīgu aromātu, kas nav tabakas 
aromāts.

Or. es

Grozījums Nr. 456
Anna Rosbach

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabakas 
izstrādājumus ar raksturīgu aromātu.

Dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabakas 
izstrādājumus ar raksturīgu aromātu, kā arī 
piedevas, kuras paredzētas tam, lai, 
piemēram, patērētājs tās pievienotu jau 
gatavam tabakas izstrādājumam.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma avots ir Eiropas Ārstu pastāvīgās komitejas (CPME) vēstule.

Grozījums Nr. 457
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabakas 
izstrādājumus ar raksturīgu aromātu.

Dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabakas 
izstrādājumus ar raksturīgu aromātu; šim 
nolūkam dalībvalstis aizliedz izmantot 
piedevas, kas var palielināt tabakas 
izstrādājumu toksicitāti, spēju piesaistīt 
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un/vai spēju izraisīt atkarību, cita starpā 
ietverot augļus, garšvielas, garšaugus, 
alkoholu, saldumus, mentolu, vaniļu, 
cukuru un saldinātājus.

Or. en

Grozījums Nr. 458
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabakas 
izstrādājumus ar raksturīgu aromātu.

Dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabakas 
izstrādājumus ar raksturīgu aromātu, ja 
pastāv neapgāžami zinātniski pierādījumi, 
ka konkrētā piedeva palielina 
izstrādājuma toksicitāti vai spēju izraisīt 
atkarību.

Or. pl

Pamatojums

Raksturīgu aromātu izmantošanu nevar aizliegt, ja vien nepastāv pierādījumi, ka tie 
paaugstina tabakas izstrādājuma kaitīgumu. Visi tabakas izstrādājumi, neatkarīgi no to 
aromāta, ir kaitīgi veselībai. Tāpēc bez pietiekama pamatojuma izstrādājumu nevar aizliegt.

Grozījums Nr. 459
Georgios Koumoutsakos

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabakas 
izstrādājumus ar raksturīgu aromātu.

Dalībvalstis aizliedz laist ES tirgū tabakas 
izstrādājumus ar raksturīgu aromātu.

Or. el
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Grozījums Nr. 460
Christofer Fjellner

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabakas 
izstrādājumus ar raksturīgu aromātu.

Dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabakas 
izstrādājumus ar raksturīgu saldu un 
saldumam līdzīgu aromātu.

Or. en

Grozījums Nr. 461
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis aizliedz laist tirgū tabakas 
izstrādājumus ar raksturīgu aromātu.

Dalībvalstis aizliedz laist tirgū smēķēšanai 
paredzētus tabakas izstrādājumus ar 
raksturīgu aromātu.

Or. en

Pamatojums

Aromāts ir būtiska bezdūmu tabakas izstrādājumu sastāvdaļa, ko izmanto 70 % izstrādājumu, 
bet tikai 5 % cigarešu. Bezdūmu tabakas izstrādājumi ir alternatīva cigaretēm ar daudz 
zemāku risku, un ir svarīgi nodrošināt, ka bezdūmu tabakas izstrādājumi nenonāk neizdevīgā 
stāvoklī attiecībā pret cigaretēm un ka smēķētāji tiek mudināti mainīt smēķēšanas paradumus. 
Ņemot vērā smēķēšanas un ar smēķēšanu saistītās saslimstības zemos rādītājus Zviedrijā un 
to, ka šī situācija ir lielā mērā saistīta ar orālai lietošanai paredzēto tabaku, kas ir pieejama 
tikai Zviedrijā, nebūtu pareizi, ja ES pieņemtu izmaiņas tiesību aktos attiecībā uz orālai 
lietošanai paredzēto tabaku, ja Zviedrijas valdība pret to iebilst, jo īpaši tāpēc, ka trūkst 
jebkādu pierādījumu, ka tam būs pozitīvs efekts, nevis tikai apšaubīta acīmredzami labvēlīgā 
ietekme uz veselību saistībā ar orālai lietošanai paredzētās tabakas izmantošanu Zviedrijā.

Grozījums Nr. 462
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer
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Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis neaizliedz tādu piedevu 
izmantošanu, kas ir būtiskas tabakas 
izstrādājumu ražošanai, ja vien šīs
piedevas nerada izstrādājumam 
raksturīgu aromātu.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar 6. panta 1. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 463
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis neaizliedz tādu piedevu 
izmantošanu, kas ir būtiskas tabakas 
izstrādājumu ražošanai, ja vien šīs 
piedevas nerada izstrādājumam 
raksturīgu aromātu.

Dalībvalstis neaizliedz tādu piedevu 
izmantošanu, kas ir būtiskas tabakas 
izstrādājumu ražošanai.

Or. cs

Grozījums Nr. 464
Jolanta Emilia Hibner, Małgorzata Handzlik, Bogusław Sonik

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis neaizliedz tādu piedevu 
izmantošanu, kas ir būtiskas tabakas 
izstrādājumu ražošanai, ja vien šīs 

Dalībvalstis neaizliedz tādu piedevu 
izmantošanu, kas ir būtiskas tabakas 
izstrādājumu ražošanai.
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piedevas nerada izstrādājumam 
raksturīgu aromātu.

Or. pl

Grozījums Nr. 465
Marian-Jean Marinescu

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis neaizliedz tādu piedevu 
izmantošanu, kas ir būtiskas tabakas 
izstrādājumu ražošanai, ja vien šīs 
piedevas nerada izstrādājumam 
raksturīgu aromātu.

Dalībvalstis var izmantot piedevas, kas ir 
būtiskas tabakas izstrādājumu ražošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 466
Godfrey Bloom

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis neaizliedz tādu piedevu 
izmantošanu, kas ir būtiskas tabakas 
izstrādājumu ražošanai, ja vien šīs 
piedevas nerada izstrādājumam 
raksturīgu aromātu.

Dalībvalstis neaizliedz izmantot piedevas.

Or. en

Grozījums Nr. 467
María Auxiliadora Correa Zamora, Esther Herranz García

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis neaizliedz tādu piedevu 
izmantošanu, kas ir būtiskas tabakas 
izstrādājumu ražošanai, ja vien šīs 
piedevas nerada izstrādājumam 
raksturīgu aromātu.

Dalībvalstis neaizliedz cukura vai citu
piedevu izmantošanu, kas ir būtiskas 
tabakas izstrādājumu ražošanai.

Or. es

Pamatojums

Ar šo direktīvu nevajadzētu radīt nevajadzīgus zaudējumus Eiropas tabakas ražošanas
nozarei. Tāpēc turpmāk ir jāaizsargā tādu sastāvdaļu izmantošana, kas ir būtiskas ražošanai, 
piemēram, cukurs, kuru aizliedzot Bērlija tabakas šķirni vairs nebūtu iespējams pārdot, 
tādējādi apdraudot daudzu ES tabakas saimniecību pastāvēšanu.

Grozījums Nr. 468
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Giovanni La Via, Roberta Angelilli

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis neaizliedz tādu piedevu
izmantošanu, kas ir būtiskas tabakas 
izstrādājumu ražošanai, ja vien šīs piedevas
nerada izstrādājumam raksturīgu aromātu.

Dalībvalstis neierobežo vai neaizliedz tādu 
sastāvdaļu izmantošanu, kas ir būtiskas 
tabakas izstrādājumu ražošanai, ja vien šo 
sastāvdaļu izmantošana nerada 
izstrādājumam raksturīgu aromātu.

Or. it

Pamatojums

Attiecībā uz tabakas izstrādāju ražošanu pareizāk būtu lietot terminu „sastāvdaļa”.

Grozījums Nr. 469
Jarosław Kalinowski

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis neaizliedz tādu piedevu 
izmantošanu, kas ir būtiskas tabakas 
izstrādājumu ražošanai, ja vien šīs 
piedevas nerada izstrādājumam 
raksturīgu aromātu.

Dalībvalstis neaizliedz tādu piedevu 
izmantošanu, kas ir būtiskas tabakas 
izstrādājumu ražošanai, tādas kā cukurs.

Or. pl

Pamatojums

Cigaretes ar raksturīgu smaržu un garšu ir kļuvušas populāras (t. i., tās veido būtisku tabakas 
izstrādājumu tirgus daļu) tikai dažās ES dalībvalstīs. Citās valstīs aromatizēto cigarešu 
popularitāte ir zema, un citās tās nav populāras vispār. Tāpēc Komisijas ierosinātos 
pasākumus asi izjustu to valstu tirgi, kurās aromatizētās cigaretes ir vispopulārākās, savukārt 
pārējo dalībvalstu tirgus tie praktiski neskartu. Šis pasākums ir nesamērīgs, tāpēc tas ir 
jāsvītro.

Grozījums Nr. 470
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis neaizliedz tādu piedevu 
izmantošanu, kas ir būtiskas tabakas 
izstrādājumu ražošanai, ja vien šīs 
piedevas nerada izstrādājumam 
raksturīgu aromātu.

Dalībvalstis neaizliedz tādu piedevu 
izmantošanu, kas ir būtiskas tabakas 
izstrādājumu ražošanai.

Or. de

Grozījums Nr. 471
Erik Bánki

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis neaizliedz tādu piedevu 
izmantošanu, kas ir būtiskas tabakas 
izstrādājumu ražošanai, ja vien šīs 
piedevas nerada izstrādājumam 
raksturīgu aromātu.

Dalībvalstis neaizliedz tādu piedevu 
izmantošanu, kas ir būtiskas tabakas 
izstrādājumu ražošanai, tādas kā cukurs.

Or. en

Pamatojums

Cukura kā svarīgas piedevas tabakas izstrādājumu ražošanā skaidra pieminēšana tekstā 
precizēs situāciju un dos garantiju tabakas ražotājiem. Ar ierosināto grozījumu kļūs skaidrs, 
ka ražošanas procesā joprojām būs iespējama cukura pievienošana, kas noteiktām tabakas 
šķirnēm (piemēram, Bērlija tipa tabakai) ir obligāta. Tas ir tāpēc, ka šīs šķirnes žāvēšanas 
procesā zaudē cukuru, turpretī citas šķirnes, piemēram, Virdžīnijas tabaka, to saglabā.

Grozījums Nr. 472
Holger Krahmer

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis neaizliedz tādu piedevu
izmantošanu, kas ir būtiskas tabakas 
izstrādājumu ražošanai, ja vien šīs piedevas
nerada izstrādājumam raksturīgu aromātu.

Dalībvalstis neaizliedz tādu sastāvdaļu
izmantošanu, kas ir būtiskas tabakas 
izstrādājumu ražošanai, ja vien šo 
sastāvdaļu izmantošana nerada 
izstrādājumam raksturīgu aromātu.

Or. de

Pamatojums

Grozījums izriet no 2. definīcijas „piedeva” svītrošanas.

Grozījums Nr. 473
Frédérique Ries

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis neaizliedz tādu piedevu 
izmantošanu, kas ir būtiskas tabakas 
izstrādājumu ražošanai, ja vien šīs piedevas 
nerada izstrādājumam raksturīgu aromātu.

Dalībvalstis neaizliedz tādu piedevu 
izmantošanu, kas ir būtiskas tabakas 
izstrādājumu ražošanai, ja vien šīs piedevas 
nerada izstrādājumam raksturīgu aromātu. 
Tajā pašā laikā dalībvalstis apņemas pēc 
iespējas samazināt tādu par būtiskiem 
uzskatītu aromātu izmantošanu kā 
noteikti cukuri, kuriem ir nelabvēlīga 
ietekme uz veselību, piemēram, fruktoze 
un glikoze.

Or. fr

Pamatojums

Saistīts ar 17.a apsvēruma (jauns) grozījumu par invertcukuriem, kuri var būt kaitīgi 
veselībai. Tabakas ražošanas nozares eksperti uzskata, ka šī pievienoto cukuru kategorija 
atbild par lielu daļu formaldehīda, kas veidojas cigarešu dūmos un kuru Starptautiskā Vēža 
izpētes aģentūra kopš 2009. gada klasificē kā kancerogēnu vielu.

Grozījums Nr. 474
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis neaizliedz tādu piedevu 
izmantošanu, kas ir būtiskas tabakas 
izstrādājumu ražošanai, ja vien šīs piedevas 
nerada izstrādājumam raksturīgu aromātu.

Dalībvalstis neaizliedz tādu piedevu 
izmantošanu, kas ir būtiskas tabakas 
izstrādājumu ražošanai, ja vien šīs piedevas 
nerada izstrādājumam raksturīgu aromātu
vai negatīvus blakusefektus patērētājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 475
Marit Paulsen

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis neaizliedz tādu piedevu 
izmantošanu, kas ir būtiskas tabakas 
izstrādājumu ražošanai, ja vien šīs piedevas 
nerada izstrādājumam raksturīgu aromātu.

Izņemot 15. pantā minētos izstrādājumus, 
dalībvalstis neaizliedz tādu piedevu 
izmantošanu, kas ir būtiskas tabakas 
izstrādājumu ražošanai, ja vien šīs piedevas 
nerada izstrādājumam raksturīgu aromātu.

Or. en

Grozījums Nr. 476
Christian Engström, Chris Davies, Christofer Fjellner

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis neaizliedz tādu piedevu 
izmantošanu, kas ir būtiskas tabakas 
izstrādājumu ražošanai, ja vien šīs piedevas 
nerada izstrādājumam raksturīgu aromātu.

Dalībvalstis neaizliedz tādu piedevu 
izmantošanu, kas ir būtiskas smēķēšanai 
paredzētu tabakas izstrādājumu ražošanai, 
ja vien šīs piedevas nerada izstrādājumam 
raksturīgu aromātu.

Or. en

Grozījums Nr. 477
Marian Harkin, Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis neaizliedz tādu piedevu 
izmantošanu, kas ir būtiskas tabakas
izstrādājumu ražošanai, ja vien šīs 
piedevas nerada izstrādājumam 
raksturīgu aromātu.

Dalībvalstis neaizliedz tādu piedevu 
izmantošanu, kas ir būtiskas cigarešu un 
tinamās tabakas ražošanai.

Or. en
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Pamatojums

Ja piedeva ir būtiska tabakas izstrādājumu ražošanai, tad tā ir būtiska. Šīs direktīvas mērķis 
nav atturēt ražotājus no būtisku piedevu izmantošanas savos izstrādājumos.

Grozījums Nr. 478
Elena Oana Antonescu

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis neaizliedz tādu piedevu 
izmantošanu, kas ir būtiskas tabakas
izstrādājumu ražošanai, ja vien šīs 
piedevas nerada izstrādājumam 
raksturīgu aromātu.

Dalībvalstis neatļauj tabakas
izstrādājumos izmantot piedevas, kas:

– palielina tabakas izstrādājumu spēju 
piesaistīt un pastiprina to garšas īpašības;
– rada atkarību vai palielina tabakas 
izstrādājumu spēju izraisīt atkarību;
– ir toksiskas vai kancerogēnas vai par 
kurām pastāv aizdomas, ka tās varētu būt 
kancerogēnas.

Or. en

Grozījums Nr. 479
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis neaizliedz tādu piedevu 
izmantošanu, kas ir būtiskas tabakas 
izstrādājumu ražošanai, ja vien šīs piedevas 
nerada izstrādājumam raksturīgu aromātu.

Piedevas, kas ir būtiskas tabakas 
izstrādājumu ražošanai, var tikt iekļautas -
I pielikumā, ja vien šīs piedevas nerada 
izstrādājumam raksturīgu aromātu un nav 
saistītas ar tabakas izstrādājumu spēju 
piesaistīt.
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Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar veselības komisāra T. Borg atkārtotiem izteikumiem tabakai ir jāgaršo kā tabakai. 
Tāpēc nevienu aromātu nevar uzskatīt par būtisku tabakas ražošanai. Par būtiskām tabakas 
izstrādājumu ražošanai var atzīt tikai tās piedevas, kas nerada aromātu un nav saistītas ar 
spēju piesaistīt.

Grozījums Nr. 480
Milan Cabrnoch

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paziņo Komisijai par 
pasākumiem, kas veikti atbilstoši šim 
punktam.

svītrots

Or. cs

Grozījums Nr. 481
Renate Sommer, Monika Hohlmeier

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paziņo Komisijai par 
pasākumiem, kas veikti atbilstoši šim 
punktam.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 482
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 3. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paziņo Komisijai par 
pasākumiem, kas veikti atbilstoši šim 
punktam.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar 6. panta 1. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 483
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
Stihler, Antonyia Parvanova, Kathleen Van Brempt

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paziņo Komisijai par 
pasākumiem, kas veikti atbilstoši šim 
punktam.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Grozījums izriet no to pašu autoru priekšlikuma par pozitīva saraksta ieviešanu 6. panta 
1. punkta pirmajā daļā.

Grozījums Nr. 484
Riikka Manner

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paziņo Komisijai par 
pasākumiem, kas veikti atbilstoši šim 
punktam.

Dalībvalstis paziņo Komisijai par 
pasākumiem, kas veikti atbilstoši šim 
punktam. Lai sasniegtu saskaņošanas 
mērķi, Komisija izveido skaidru šajā 
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punktā minēto aizliegto sastāvdaļu 
sarakstu, turklāt dalībvalstis apņemas 
nodrošināt šā punkta izpildi, to stingrāk 
regulējot.

Or. fi

Grozījums Nr. 485
Erik Bánki

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
nosaka vienotus noteikumus par 
procedūrām, kuras piemēro, lai noteiktu, 
vai uz tabakas izstrādājumu attiecas 
1. punkts. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 21. pantā minēto 
pārbaudes procedūru.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ja Komisija būs pilnvarota šajā jautājumā pieņemt deleģētus aktus, tā varētu vienpusēji un 
būtiski mainīt direktīvu. Tāpēc sastāvdaļas drīzāk vajadzētu reglamentēt saskaņā ar 
koplēmuma procedūru.

Grozījums Nr. 486
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Nessa Childers, Catherine 
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Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, 
nosaka vienotus noteikumus par 
procedūrām, kuras piemēro, lai noteiktu, 
vai uz tabakas izstrādājumu attiecas 

svītrots
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1. punkts. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar 21. pantā minēto 
pārbaudes procedūru.

Or. en

Pamatojums

Grozījums izriet no to pašu autoru priekšlikuma par pozitīva saraksta ieviešanu 6. panta 
1. punkta pirmajā daļā.


